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Em novo aplicativo do
programa, é possível
saber quem vai receber
o benefício, a data do
pagamento e o valor
■ O Auxílio Brasil, novo progra-
masocialdogovernofederal, co-
meça a ser pago hoje a cerca de
14,5milhõesde famílias, seguin-
doocalendáriodoBolsaFamília.
Osbeneficiáriospoderão fazero
saquecomocartãodoBolsaFa-
mília, até receberem o do novo
programa. O benefício terá um
aumentomédiode 17,8%emre-
laçãoaoqueerapagoantes. A7

Auxílio Brasil começa a ser
pago a 14,5mi de famílias

Relator da reforma
do IR quer correção
automática A8

DA TABELA

Bolsa instala Touro
de Ouro no centro
de São Paulo A4

VERSÃO BRASILEIRA

Saúde libera
a dose do
reforço para
os adultos

VACINAÇÃO

■ OMinistériodaSaúde irá libe-
rar a dose de reforço da vacina
contra Covid para pessoas com
18 anos oumais. A aplicação se-
rá realizada cinco meses após
o esquema vacinal básico para
todos os adultos. A decisão foi
anunciada peloministro da Sa-
úde, Marcelo Queiroga, ontem.
Desde o fim de setembro, omi-
nistério indicaaaplicaçãodado-
se de reforço empessoas acima
de60anos, alémde integrantes
de grupos de risco. A3

Bolsonaro diz
que pretende
dar aumento
■ Opresidenteafirmouquepre-
tende usar parte da folga fiscal
geradapelaPECdosPrecatórios
na concessão de aumento sala-
rialpara servidores federais. A7

A SERVIDORES
Ministro nega
interferência
no Enem
■ Oministro da Educação, pas-
tor Milton Ribeiro, contradisse
frase de Bolsonaro (sem parti-
do) de que o Enem estaria ago-
ra com a “cara do governo”. A4

CRISE INTERNA CONTRA COVID

Brasil
passa EUA
no ranking
da vacina A3

NO NORDESTE

Turista em
quadriciclo
despenca
de 40 m A4

GOLPE

Grupo é
condenado
por vendas
falsas A5

R$ 4,00 QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Vacinação contra a Covid-19 naUBS Santa Cecília, no centro de São Paulo; comamudança, o
intervalo será reduzido para cincomeses apos o ciclo básico Danilo Verpa/Folhapress

Réplica de imagemdeWall Street simboliza força de brasileiros
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Confira os novos
prazos do Detran
para documentos
■ Os prazos relacionados à legislação de trânsi-
to, interrompidos por causa da pandemia de Co-
vid, foram retomados. Renovação da CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação) e registro e trans-
ferência de propriedade de veículos estão entre
osdocumentos comnovosprazosdefinidospelo
Detran de São Paulo. A renovação da habilitação
tem um cronograma que segue a data de venci-
mentododocumentonoanopassado. Jáo licen-
ciamentonão sofreu alteraçãodurante apande-
mia e segue o calendário normal. A5

ESTAVAM SUSPENSOS

Pix ganha medidas
para segurança A8

AO FAZER UM ANO

Verdão recebe o Tricolor e pode ampliar crise no rival,
que luta para se distanciar do Z4 B1

PROVA DE FOGO

Gustavo Scarpa
defende o Verdão, e
Igor Gomes, o Tricolor

Montagem com Cesar Greco/Agência Palmeiras e Erico Leonan/saopaulofc.net

A PARTIR DAS 19H

Peixe pega
a Chape e
sonha com
a Liberta B3

ELIMINATÓRIAS

Seleção
fica no 0 a 0
contra a
Argentina B4

HOJE, DIANTE DO FLAMENGO
Timão tenta acabar com jejum B3


